






 (1844- )1860٠0 نُسْنِفيتس سيول تزبور

 ةضلنهلا سرك: ارتلِجُنِإ يف ف ةربِْدَأ يف َدِلُو

 . ماله ماعلا يف اي اًيماحم جّرَخَتو «ٍنوناقلا

 ةّسارد ىلإ اهْنَع لّوَحَت 1

 مقلد ناك اذل ءَرَعآو ٍنيح نيب ضرما بنيه رلا فيعَض ناك

 ماعلا يف اًريخأ ٌرَفتْسإ .ًةئهاولا ُهَنَحِص ٌمئالُي ٍناكَم ْنَع اَنْحَب ٍلاوْجَلا

 ةَعَرْرمو اَنْبَب ىرَتْش | ُتْيَح ءةّييونَجلا ٍراحبلا يف اوُماس ٍةَر + ىف

 1 اعلا يف اهجورَ يتلا ةيكيرمألا ِهِتجْوَز م ِهِرْمْع هِي ٌّضاعو
 سول دودج و سحب

 ا

 رود يلا ٍةَريثُملا ٍتارَماغُملا َّنِم ِةَلِسْلس يف ُهَرْوَد يدوي لَب ُعَجارَكَي الف

 هَلُغ ثانكلا دوب دقو .انوُفدَم اَرْنَك مْضَت ةيئان ٍةَريزَج ٌقْوَقو ِرْحَبلا يف

 ٍةَقِحالَتُملا ثادخألا ىلَع ِرْحّسلا َنِم ٌوَج ءافضإ يف ُدِعاسُت ٍةعئار موسُرب

 «ةّيمَلاعلا صّصقلا» ةَلِسْلِس
 نُيتتيدَم ٌةَّصِق -5 رْثَكلا ةّريزج ١-

 دوقُفَملا ُملاعلا -+ ةئرسيوسلا نشتيوو ةَرْسأ

 ةّكالَّعلا ٌناسْرُملا - ةّيرشلا ةقيدعتلا د“

 ٍِضْرَألا نِطاب ىلإ ٌةَلْحِر -



80 

 قلنطمريبلأ روتكتلا ٠ هفرَملاَتَمنلا َدَعأ
 نئسِفيتس سيول ترّبوُر : ةّكمق حَرَع

 كا 5-5 ف

 نتتام سيئد : موكحَسر

 0 2 ب ع



 زثكلا ٌةريزَج

 يف ةّيَح انَقُدْنُق ىَتَأ يذلا زوجعلا ٍراَحَبلا َكِلَذ ىرُكذ ثلاز ام

 0 سل لإ ا ل اسوا ب لل

 ناكو هِنيَتْشَح ِنّيََمْخَض ِنْيَدَيو «ِرْهَظ َقْوَق ىَلَدََت َءادْوَس ٍةَريفَص

 كِل .ٍيدَت ٍقيمَع حج نما ِرَسْيَألا دن يف ٍةّرراب ٍةَمالَع اذ

 َنيِدّلا ة ئاخبلا ملتح  ْمُلَكُي نكي مل «زئوب يلب ُهم ُةَعَساَو ؛لجرلا
 : ري

 .ٍةَدِحاَو يقاس اذ اًراَخَب تثنار نأ ثدَح نإ ةردخأو نيمداقلا

 يلب ٍنوؤّشي ةيانعلا َرْمَأ ٌتيلوَف ءاًيلَع ِتْفَولا َكِلَذ يف يبأ ناك
 ل ل يل

 ةففن لجو ام ناعزدر ةّيَطلا يسْفل روتْكُدلا حئاصت ىلإ ْعِتْسَي

 وق الو ُهَل َلْوَح ال كانهاو هوِريرَس يف ايِمْرَم

 ب ْنَأ داتْغا ٍدَقو «ٌقّدْنُملا نودصقي

 ها 0

 هلأ هْنِم ُتْفَرَعف .هتايَح ْنَع ءلاحلا َكْلِي ىلَع َوْهَو يَتَّدَح ْدَقو وك و

 َناصْرُفلا َكِلَدَّنَأو ,تْنِلف ناطقا ٍروهْشَملا ِناصْرْفِْل نواعم َناك

 .هَرْنك هيف نكد يذلا عقْؤَمْلِل ةطيرح ٌءاطغأ وِلَجَأ ٍبْقِب ّسَحَأ ّنيح
 رثوب يلب ٌنوقحالم تلف ناطق راب َدَكأ ءمزيلا كد مو
 .ةني ةطيرلا عازتنإل





 يوم

 ىمغَأ ٌروِجَع ٌراَحَب َقْددُملا ىتأ ٍةدورُبلا ٍديِدَّش موي ٍرْصَع يف
 دي يف اً كرو ُهَديَدَم ٌقذْنفلا كدي ذأ ليو .ٌريرّصلا وبب ىعذي

 .ديدَش ٍبْعُر يف هِدَي يف ام ىلإ ٌرظْنَي يلب ُتْيََرو .زئوب يلب

 ٌةعْقبلا رثكوه ْمِج اي ْعَمْسا !2 ةادؤقلا ةعقنلا» :للاعفلاب عاصو

 َنوديرُيْمُهّنِإ يم ٍلَّلل نونآ تْئِلف ناطقا ةَراَسَبَنَأ ينَْتُءادْوّسلا

 ومالك ِءانْنَأ يف ُفِجَترَيو ُقَهْشَي ناك !ْمِج اي ينوُلتقَيَس .يتطيرح
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 جنم رك رفق ذّقف «ُلَِتَْي ام رت ثتاك َةَمْدَّصلا نأ ديالو

 :اثيع ضرألا ىلع طَقَسو ووعدك



 ِهِقودْنُص يف ُتْنَحَب .باسحلا ان َمَقدَي ْنَأ نود زئوب يلب تام

 ٌةَمْزِر ُتْدَجَو امك .ِهْيَلَع انِئْيَدب يفي ام ِهْنِم ُثْذَحُأ الام ُتْدَجَوَ

 .نِمآ

 ُتلَّلَسَتف ءانُدنُف ِءايِقْشَألا َنِم ٌةَعامَج تَمَجاه ِةَلْيَللا َكْلَي يف

 َنيمجاهُملا انْيأَرو .ٍبيرَق ٍناكم يف انأبتخاو «جراخلا ىلإ يمأو انأ
 هْنَع َنوَُحْبَي ام هيف اودجَي ْمَل اًملو ءزئوب يلب ٌقودنُص َنوُشْبَي 0

 هلأ ةيرذان :ةرشفيو نوخوضب اوخلرو ديدي جاع فاض
 .ٍقودْنّصلا َنِم اهّتْذَحأ يتلا ٍقارؤألا ٍةَمْرَِءارَو َنْوَعْسَي اوناك



 ٍَّصِلبامُتَبخأو ينولبرت ِةَدْمْعلاو يسقي روتكدلا ىلإ ُتْبَذ
 ُديَسلا حاص .ٍرْثَكلا ةطيرح انْدَجَو َةَمْزَرلا انْحَتَق ّنيحو .اهّلُك ه0 هو د 6 ا هوس ةصما ن 1

 .ِءامّدلِل اّشَطَعَت ِةَئصارَقلا َّدَشسَأ تْنِلف ُناطَبُقلا ناك :ينوليرت
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 ْمِج اي اَضيَأ َتْنَاو لوتُكُد اي يعم َكّذَآَس !ًةئيِفَس ٌرهَجَأَس

 ىرّتشا اذكمو «!انك ُّرْيَكلا ُنوكَيَس 00 00

 ُحاتْحَي ناك . ةلخّرلِل اهرهَجو.؛الوسالا َةَبيَفَس ينوليرت

 يعاب ساو قاس اذ احابط يشل واحلا نكو يافقأ ٍةَراَحَب ىلإ

 ذم نكمت ةلكإ ويك ةقللع 1 ُحاّبَّطلا اذه ٌناكو .رّقلَس نوج

 يلَق ٌعيباسأ اَّلِإ ّيِه امو .ءايوْقَألا ٍةَراَحَبلا َنِم ٍدَدَع ِعْمَج

 .راحْبإ ًةّرهاج الويئَبْسإلا ِتناك

 انأ ُكَلَمعَو -كلومس :ناطيقلا ةرفإ تخت ةنيفشلا تركنا

 نذناه .ةراد هلفدلا هع رشا رْدُقِب ٌتْبِجْعَأ ْذَقو .اًئِدَتْبُم اًراَحَب

 .ةيوُلا يكملا دادغإ يف رقي نوج جول ةراهمب تي امك

 ُهَرْهَط دئْسَيو قع لْؤَح ُهَقَلَعيو لب ُهَراَكْع ُطْبْرَي رق ناك
 نيك نيرشي تب انلك امزذقنم لمع يف عرفتو قومغ ىلإ

 .اضرو ٍطاشتب ُلَمْعَت انُعيِمَج اَنُك .ةّسيايلا َقَْقَنَِمْطُم انِمآ ٌسِلْجَي

 ةيذأ نورس ولا يدر َراَحَبلا ْعَمْسَأ ُتْنُك ام اًريثكو
 هى ةرع
 :ٌةييغألا لوقت لوي يلب غ نم اهتملَعَت

 خاوزألا ُهْْكْسَت ْتَسْمَأ ناهرألا نودتم ختفتال

 خاوزألا ُنْكْسَت نِكك ٌناجْرَملاو ٌوُلْؤْللا ُهاَْبَي



 ناك ُتِيَح قل خبَْطَم يف يغارق ٍتاقْؤأ ْنِماًريثَك يضْأ ُتْنُك

 ٍراِهّتلا ٌلاوَط مايصلا ِنَع فكي الو ٍصَمَقلا يف حجرات ٌةؤاَعْبَب

 تتر رذلس تاكو «!حاوزألا ُهْنُكْسَت !حاوزآلا ُهُْكْسَت» :اَددَرُم

 فتارَماغُمو ِهِراَفْسَأ ْنَع ةَرِسآلا ٍتاياكجلا ّنِم ٍضْيَف اذ ٍرّشَْملا

 هْيَلِإ اورظتو ُةومرتخاو ُةَراَحَبلا ُهّبَحَأ اذل َدّيوَق ِةَيِصْخَش اذو

 .دئاق ىلإ ْمُهتَرظَن



 ةَئيفّسلا ِرْفَظ َقْوَق ٌءانْعَضَوو حاَقُتلاب المزي انألَم ْدَق اَنُك

 لكل ليمزبلا ىلإ ءاسم تاذ تبع .ةراخنبلا لوا يف وكيل
 .ٌةدجاو هِعاق نم واتا هيف ُتْرَت خراف هّبِش ُهّمْدَجَو املَو قا
 اًيخْرَتْسُم اًثداه ٌتْسَلَجو ِرْحَبلا ٍتاَجّرَمَتل ُتْمَلْسَعْساَ ابعْيم ٌتْنُ
 ملكتي ةثْغِوَسو «ليمزبلا ىلإ ُديَْسَي ٍلْجَرِب تنسخ ٌهأْجَف .ُتْوَفَعو

 ٌتْنَبَظو تاملك رو يلإ  ىهاك ام. ُقدَصَأ ل .تفاخ ٍتْوَصِ

 ُدمَجَتَي مّدلاب تسَسْحَآ حاص ينأ يل َنّييت امل مث ملح ينآ

 ىلَع ءاليتْسالل ِناطّطَُي كليو زدناه دواد ناك .يقورغ يف
 ال ْنَم ٌلُكو ءِناطُْقلا ٍلْيقو ءزْنَكلا ىلَع ٌرْثَت املاح ِئيفّسلا
 يا ا ا < دق 2 وم
 .يعْمَس قَدَصَأ مَلْف !امُهَل ْحَضْرَي
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 ّربلا» :ٌحيصَي ةَيِراَّسلا ىلغأ نو ٌتْرَص هئاَجَك (َعِيس

 وظن ءاقلال ةيحان لك نم لاجّلا نّمكارتف «15لا انْلَصَو

 َنْيَب ُتْسَسَدْلاَو ٍليمزِبلا َنِم اًجِراخ ُتْرَمَثو َةَصْرْفلا ٌتْنََتْاَ

 ةزاكتلا ثّدَحُي تلومس ناطتقلا ناك .. نيسعحتملا لاجألا

 ناك ُهّنِإ ُلوقَي رَقْلَس نوج جنول ُتْعِوَسو .ةريزجلا كلَ نع
 .ءاملاب ِدّوَرَتِل هيف ُةُيئيِفَس ْتَسَر َمْوَي ٍناكَملا اذه ىلإ َف ف َزَعَت

 يئإف .يدّسَج يف ُةَريِرْعَمُفلا ِتّيَدف مسابلا ِهِهْجَو ىلإ 97

 امّنإو ٌبْسَحَم حرَملا َحاَبَطلا َكِلَذ َسْيل رملي َّنأ َنآلا ْمَلْع

 ٍلّثَسَتلا َنِم ُتْنُكَمت املاحو !ِامّدلِل ُشّطَمَتُم ٌناصْرُم اًضنأ َوُم

 َةَدْنُعلا ٌيَتيدَصو َناطْبَقلا ا ٌتعَرْسَأ 3 ٍةَعامَجلا ِنَع اًديعَب

 انروثع َلْبَق انْيَلَع َفْوَح ال ْنأ اور .ُتْعِمَس امي بيَِّطلاو

 اًنكف نحن اَمأ .اَلْجَر َرَشَع َةَعْسَي َئِصارَقلا ناك .ِرْثَكلا ىلَع

 ءانتادادغيشا مي نيح ٍةرِغ نيح ىلَع ْمُهُدْحأتَ طق يع

 .ْمهْيَلَع ٍبْلَكَتلا يف َكِلَد َدِعاسُي ْنَأ ُلأَتو

 ثتاك .ٌةَروِجْهَم ٌةَملظُم ٌةَريرَجلا ِتَدَبف َيِطاَّشلا انْلَصَو

 هتان ٌروخُص ٍراجْشألا َقْوَق ْثَدَبو .ٍراجشألاب ٌءاَطَقُم اهقارطأ

 ٍداَدلا ِةَميطَللا اهِسْمَش َمْغُر ةريزَجلا َكْلِي ٌتْهِرَك .سوؤُرلا
 عوج ع

 ناصْغأ هَقَْق ىلَدَتت ٍريغَص جيت يف انْؤَسَر .ةَفْلَحُملا اهرويْطو
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 عيل



 يِدودُشَم ُةَراَحَبلا ّناكو ءاّتكاس اًمِعاس ُءاوَهلا ناك .ٍراجْشَألا

 لولب تلومس نابل ْمُهَلَنذَأف .َنيِمِهْمَهُم َنورّمَدَتَي باصغألا

 ىقُمَحلا َكِيَلوُأ اكدت .هتاوَتعَم ْنِم َكِلَذ َعَقَرَق «ْيِطاَشلا ىلإ

 َنّيعو ربلا ىلإ ْمهِلورُ ةَظْحَل رْنكلاٌرثَعَتَتَس رئعَتَتَس مُهمادقأ نأ َنوبسْحَي

 ْيِطاَشلا ىلإ اهَّجَوت ِنْيَدَّللا ٍنيبِراقلا ِنَع اًلوؤْسَم رَقْلِس نوج جول
 ّقْوَف لإ اوجاتْخي ْنَل ْمُهّنَأ ُمَلْعَأ ُتْنُك .اَلُجَر َرَسَع َةنالَّث امهيفو

 .يِطاَشلا ىلإ ءاَضْيَأ انأ ةَُوَتأ ْنَأ ٌتْوََتَف ةئيفّسلا



 ٌةاَجَك ُتْمِوَسو .يّيّرُحو يتدْحَوَب اًطِبتْفُم ةباخلا ْتْلَكَد
 تيار تصناو تقارأ تذكأو تارزجتلا نري تاتحاف ءاناونم ا

 ادق .ئِصارَقلا ىلإ َمَضَْيْنأ هي اًرهآ ٍَراَحَبلا َدحأ ُرهَْيَوهَو رقي
 ْنِم ناك امف .ىشّمو ُهَهْجَو َرادأو ِراَحَبلا ىلَع ٌديدَّتلا ُبَصَعلا

 ٌةَكَرتو ُهَلَتَقَف هِرْهظ يف َراَحَبلا نطو ُهَرَجْنَح لكشا نأ الإ رَفَلِس

 ايلا َّنَأ ٌتْسَسْحَأو «يِْعَو ُدقْفَأ ٌتْدِك .ىشتمو ةباغلا يف اّيِهْرَم
 دكا دلو ع م هارد 0 هر 086 1 2
 ُْتْرَظَن يسْفن ُتْكلامَت ّنيحو .يلْوَح ام ٌرْيَمَأ ْدَعَأ ْمَلو ءيب ُرودَت

 تن ةزاكع قو ذكو هبذخلاب ةرجنخ خسني رثلي تلو
 تذَعلَفا يتابع ىلع ارطَخ يرذأ فاشكتا ىتاذأ تفرع .ةطنإ
 جل اخ سا عقول

 .ىذه ريغ ىلع ضكْرَأ
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 .ةيرْخَص دلت ٍلمْسَأ َدْنِع يسْفَن ُتْدَجَو اًريخأ ّثْفَق و يح

 عملك داع رو واع كي

 طخ َكِلَذ َّن ثءأاث

 قرلخلا نيل .يطاقلا وك ضهر َتْعَرَتَف «ههجارش ىلع

 ٌةقاسَملا ٍتَقاض ىَتَح ِمُهّسلاَك ُقلطْنَي ناك ْدَقَف .ينِم َعَرْسَأ ناك

 تبيِرَغ اناس ناك ةّئكلو «ناسنإ َوُه اذإف ةتئيتأ نأ تْعَطَتساَو هانَتْيَب

 .يعّرَق يف َكِلَذ ةازف ربل ٍتاناوَيَحب هتاكَرَح يف اًهيِش ٍلْكَّشلا

 ُعَقْرَيو يمامأ اًضْرَأ يمت ةثيأت ىنح يلا لولا َلصَوانإ امرك



 «.رَّشَب ىلإ ْتَّدَحَتأ ْمَل ٍتاوَنَس ِثالَثَذنُم .ْنَج نب انأ»

 َكِلَذ بايك ٌةَعَطَمم ةََرَمُم اين بم نم ُتذَماش دق ْنُكأ مَ
 ُةانْيَع تَدَبو .زعام ٍدْلِجو ةَبيرَغ ِةَكِمْقَأ ْنِم اَعَقُذ ٌسَبْلَي ناك ءلجّرلا

 .ٌسْمّسلا ُةْنقَرَْأ ِهْجَو يف ِنَئ ّ

 ناك .ٌداح ٍلاع ٍتْوَصِب يذذَي ةظوس مث يي هنأ ينربخَأ

 .اهل ىنْعَم ال رئت ريكي اًنايخَأو ءِةَموِهْفَم ٍتامِلَكب انايخأ قِطْنَي

 اًديحَو ِهِشْيَع َدْعَب ٍنونجلا ّنِم ِءيَسب بيصأ َلْجَّرلا نأ ٌتْرَعَّشف



 «تْنِلف ِناطْبُقلا ٍلاجِر ْنِم اًدِحاو َناك ُهّنِإ يل ّلاق .ِةَرْثَملا كلت ٌلاوُط

 .وِْنَك ْنَع ِثْحَبلل َنيِرَآ ٍةَراَخَب َعَم ٍتاوّنَس ِثالَنُدنُم داع ُهّنإو

 يف ُهاَِإ نيكرات ان ُتْيَح ِْمةَراحَبلا داع َرْثكلا اودجيي مَ املو
 دخيل هاه تلف داطْبقلا نأ ءاكيفت ىأو قبح ٌوظو :ةَريِزَجْلا

 اوؤاَج ِهِلاجر ْنِم اَدَع ّنِكَل ءتام تنِف نانا َّنأ تربح

 .اًرْعُذ ٍلُجَّرلا ُهْجَو دكَتْما رقي مشا ٌتْرَكَذ َنيحو .انيتيفَس ىلَع
 اذإ انّدِعاسُي ْنَأ َدَعَوف ٌَئِصارَقلا بِراحُت نأ انيَلَع َّنإ ُهَل ُتْلُق

 .ِدَلَب ىلإ انعم ُهَبِحَطْصَت ْنَأ انلبَ



 ىلإ انالك انْضَكَرو ءران ٌقالْطإ انْعِوَس َنيح انُئيدَح عّطَقْنِ

 ةيراع ةّباغلا يف ٍةعساو ٍةقّطنِم ىلإ انْلَصَو .ِتْوَّصلا ٍرَدْصَم

 جابي ُنَّصَحم ّيَِسَح ٌلَِْم اهِطَسَو يف ٌموقَي ٍراجْشَألا َنِ
 نأ تنوفا لراعلا قزق كرري ملغ ثيآرو..لاع (روس)
 ٌّيبَسَحلا ٍلِْنَملا ىلإ اوأَجلو َةَئيِفَّسلا اوكَرت ْدَق يقافر ّنوكيي

 ٍةَئِصارَقلا ّمَم َةَكَرْعَملا نأ َدْب ال .ْمِهِيْقْنَأ ْنَع عافّدلِ ِنَّصَحُملا

 ٍدَكو جيلَخلا يف ٌةيسار الويئبسالا ٌةَئيفَس تناك !ْتَأَدَب ْنَق

 طاش ٌةَهِج ّتَقَعلاَو .ةئصارقلا هير اهتيراس ٌقْوَك تَعَفَتْرا

 .ٍلامّرلا َقْوَ كوي ْمُهْنِماًقيرَق ُتْيآَر
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 يف يقافر َرَْن ُتْيَرَجو جايّسلا ُتْفَلَستو ْنَج ْنِب ُتْكَرت
 ْدَق يبايِغ ناك ْنَأ َدْعَب يلوصُوب اورَّشْبَتْساَف .ّيِبَسَحْلا ٍلِزَْملا

 يحي دْعَب ىرج امي يسفِ ٌروتْكُدلا يتَّدحو .اًديدَّ الق مَُلَْ
 ٍةكَرْعَملا حْنَمل َناح ْدَق َتْقَولا َّنَأ ىَأَر ُناطْبُملا َناك ْدَقَك .ًةئيفّسلا

 ركل ةطيرخ و يضر نعل أ يتلو وان
 اََرْوَر انلاجر ُدَحأو يسقل ٌروتُكّدلا َبِكَرَق .تنلف اهَكَرت يلا
 عوبنُي ُهَبْرُق ادَجَو دقو .ٍلِزْنَملا ٍصُخَمَتِل يِطاَشلا ىلإ اهجّناَو
 .اًنيصح اًناكم ُهْنِم ُلَعْجَي َيلاعلا ُهَجايِس َّنأ اظحال امك ءءام

 مهب ُقّنْوُي ْنَم عْمَجِل الويثبسإلا ىلإ َكِلَذ َدْعَب ِنالُجَّرلا داعو

 ُعيمَجلا ٌقلطْناو قَريخَّدلاو ِنَوُملاب ٌقَرْوَز َلُمُح مث .ِةَراَحبلا َنِم
 .ٍةَعْرُس ىصقأب ٍيِطاَشلا ىلإ



 ةيحو فلصارقلا نو ليلك رقت ةيفسلا قرف لازيال ناك

 يف ٌصاغف هريَّصلا ٍقَرْوَّزلا ىلَع َراَنلا اوقّلْطَأ يرْجَي ام اوظحال

 اولَصَو ىّتَح ِءايولا يف ُةُنعامججو ٌةَدْمْعلا ضاخف .ِةَلْحَص وايه
 ِنَّوُملا َنِم ْمِهِتتْحِش َفْضِن اودَقَف ْدَق اوناك ْمُهّنِكَل َىِطاَشلا

 ُرمألا مهب لوطي ْنَ ٌةئِصارَقلا نأ ًاقئاو ثيبطلا ناكو..ةوزابلاو

 لق هيف ُبدَتَس ضارمألا َّنأ َكِلَد .لاتقلا ِنَع اَوّلَخَتَي ىَتَح
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 ١ .ْمُهَل اًرَكْسَعُم ةوراتخا يذلا

 ٍةّسام ةَجاحب انك انّنأِل «ِلُجّرلاب قلعت ام ٌلُك ْنَع يسفِ ُروْكّدلا
 ْمِهِرْمَأ يف َنيرئاح ُكدَّتلا انٌوامَحُي ٌناكو انعام نع ىلإ

 ُليِلَقلا اَلِإ ماعَّطلا َّنِم انْيَدَل ْنُكَي ْمَك .َنولَعْفَي اذام َنوُفِرْعَي ال

 انناجإو كير برق تلو يفاكما ملا ناكمإ يف نركتتو
 ٍليوَط فاش راهن َدْعَب اكَهْنُم ثنكو .مالَسِيْساِلاو جورُخلا ىلَع

 ناك .ٍتاوُْصَأو ئجافُم ٍبَحَص ىلَع حابّصلا يف ُثْطَقْبَتْسِ

 . تي اَمَلَع الواح جايّسلا نو ُبرَي هسْفَت رقذسي نوج جول
 ديت نأ يأت ٌةَعْدَح رثألا يف نوكي نأ تلومس ُناطْقلا يشكو
 ِءاهْنِإ طورش ىلع قتل ءاج هن رّقْلِس لاق .ِراَنلا ٍقالطإل انُعيمج
 جايشلا قت ني زاك مز جابشلا رايخاب هل خيش .لاققلا

 ىلَع َنومِزاع ٌةَصارَقلا َّنأ َناطبَلا َربْخَآو َمامَأ َسَلَجو بابلا

 انجِرْخُي ْنَأ ةطيرخلا ُةانْمَّلَس اذإ ٌدِعَيْسُم هنأ ءرْنكلا ىلَع ٍلوصُحلا

 .ٍنِمآ ٍناكم ىلإ ٍةَريزَجلا َنِم
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 فئَوف .ًةَصارَقلا َنومٍواسُي ْنَّمِم تلومس ُتاطَبَلا ِنُكَي ْمَل

 ْنِمَف .َنورساخ ُهَتَِصارَو ُهّنَأ ُهَمَهْفَأو اًبَصَع ضفتي رَفْلِي مام

 ال ْمُهْنم اًدَحَأ أو هِزَْكلا ىلَع روُتُعلا يف ْمُهَّل َلَمَأ ال ةطبرَخلا ِرْيَغ

 ةَئيفّسلا ٍراحْب طي نأ ءِْنَكلا ىلَع اورَثَع ولو ىَتَح «ٌيطَتْسَي

 انيَع ْتّرَمْحاَف .جورُخلاب َناصْرفلا رم َمُت .ِنَطَولا ىلإ اهتدْوَع يف
 ١ .اَدَعَوَتُم ادَّدَهُم ةّاغلا َّوْحَت َمَهَدناَو ءاَبَصَع رَقْلِس

 ىلع بصق قواتبلا ُتافلَط ْتَدَحأ كَل .بهتلخ لاح دج ين
 َنوقّلَسَتَيو ةَباغلا نم َنوعِفَدْنَي ةَئصارَقلا انّيأَرو «ّيبَسَكلا ِتْيبلا



 َنيباصُملا ِنيِنأو ءِلاجّرلاٍتاَحْيَص ْنِمٌطيلَح وجا ةآمو .جايّسلا
 ُتْعَقَدْناَو اَقْيَس ٌتْكَسْمَأ .صاصّرلا يربو «دورابلا ٍتْوّصو

 اندر دق انك ىّتَح ٌتاطَحَل الإ ّيِه امو .ٍلاتِقلا يف َكِراَسَأِل اًجِراخ

 حورُجب اوباصُيْوَأ اولَتْقُي مَ ْمُْنِم َنيِّلاو «ْمِهباقْعَ ىلَع َنيمجاهُملا

 نراعلا لخاد ىلإ رشا غزرشأو قيبرام ةئاحلا ىلإ ارسقرت
 .ٍناث موجُهِل ُضَوَعَتتَس انّنأ ْنِم َنيقثاو اَنُك .عضَولا ٍةَسارِدِ ّيَِّسَحلا
 انعِقاوَم انْذَكّتإ .غلاب حْرُجب ٌتاطْبقلا تيضأو ِنْيَلجَو انه دَقانُكو
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 .اًثداه ِءيَش لك َيِقَب ْنِكَل ءُبِقاثو ُرِظَنَ



 .جايّسلا جراخ ٍتمص يف ُلّلَسَتِي يشل ٌروتْكدلا ثْيَأَر

 لاَرَي ل ءودُهلا ناك ع نب ىلَع ٍروُُعْلِل ٌجراخ هنأ ترَّدَقَف

 ٌةَرارَحلا ينَلَعَج ْدَقَف .راظيْنإلا ّنِ ُبَعْنَأ ْتْأَدَبو ّرِطْيَسُم

 .بارطضالاو ٍقّلَقلاِب ُرْعْشَأ ابْعلاو مّدلا ةَحِئارو ةَديدَّشلا

 نك َناطْبملا َّنأ ملغ ٌتْنُك .فيطَت ٍشِعْنُم ٍناكم ىلإ تْفَّرَشَت

 ةَصْْفلا ُتْمَتتْغاَو ِنْيَسّدَسُعِي ٌتْحّلَستف .لزئملا ِكْرَتب يل حمي

 .ٌدَحَأ يناري ْنَأ نود ٍلِزَْملا جراخ ُتْلَّلَستو َةبسانُملا

 ُتْفَقَوو للعلا ٍرَْبلا ٌميسَن يتّبعادف َيِطاَشلا ّوْحَن ُتْضَكَر

 َك مك .رخببا دولت ٍيِطاَشلا ىلع جاومألا َرْسَكَت ُبِقارأ ٍتاطَحَل

 .ئداهلا جيلَخل يف ةييار انئيفس ىرأ ذأ يتقنأف لت ثذلت

 .رّقْلَس نوج جُنول هيف ُتْنََت اًريْغَص اًبراق ّثْيَأ : يب

 يك ينْلِصَي ْمَلو .امُهَعَم ُكَحضَيو ةَبيفَّسلا يف ِنَْلُجَر لَك ناك

 َدْنِعو .ٍناصْرَقلا ِءاعْبَب عايض ْمَمْسَأ ُتْنُك ينكلو ءئِهِثيِدَح ْنِم

 يس تيوس رع لاي ارا

 ٌرْيَكلا هن ةيئارلا ىو 110/517 زو تنك ثقل ىلإ هيفا يف

 ُآَبَحو اًبراق ءِنمَر ُذْئُم َمَنَص هَ هنأ ينربخأ ذك ْنَج ْنِب ناك
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 الويئَبْسإلا ىلإ ٌلوصُولا ُتْعَطَتْسا ين ْوَلَق .ِطاَّشلا نم اًبيرَق

 ٍناكَم ىلإ اهَدْنِع ُةئيِفّسلا ُفرَجْنَتَسو . ٍةاسزولا ٍلابح ْعْطَق ينتكْمأَ

 .ةريزجلا ةَرداغُم نم ٌةَئِصارَقلا نكمتي نأ «يلواشلا نم أ

 َنيح يحّرَ ٌَدَشَأ ناك امو ةَيِلِاَسلا ِتارْيَجّشلا َنْيَب شنق تك ُتْذَحَأ

 ىّطَمُم ّيَِسَح ٍلكيَم ْنِم اًعونْصَم ُبراقلا ناك ! براقلا ُتْدَجَو

 ىلَع ىوُي الأ ُتْيَِحف اًلَحْلَخُم ًريغَص ناك ُهنِكل ءزجاملا دولُجب

 ٌتْعَفَدَف .جيلَخلا ىلَع ديكس حالو .يلْمَح

 .الويئبشإلا ّوْحَن ِءودُهِب ٌتْهَّجَوَتو ءاملا يف َريغَّصلا َبِراقلا
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 .ٌتاوضأو ٌبَّحَص ّيَْدَأ ىلإ ىهانت ٍةَئيفّسلا نم تْئرتْما َنيح
 ِنالَداَبتي َرَحآ اًناصْرُقو زدناه دواد َّنأ يل َنّيبض َعْمّسلا ٌتْفَعْرَأ

 اًرياص اًءْوَض ُتْيَأَرف َيِطاَّشلا َةَهج ّتَنَمْلِإ .َبابَّسلاو َحارّصلا
 امّلاط ِةِنْغَأ ُتاوْضَأ يعَمْسَم ىلإ ْتَهانَتو ةَئِصارَقلا مّيَحُم ْنَع

 ْناصْرَقلا ٌقودْنُص تت ال

 خاورألا ُهْنُكْسَت ْتَسْمَأ

 ناجزملاو ُوُوْللا أنَ
 خاوزألا نكست ْنِكل
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 اًملو .اًطِيح اًطْيََح ةاسزولا لَبَح ٌْرْخَأ ُتخدو ينيك ٌتْحَسْمَأ

 .رخبلا ضْرُع ىلإ ُقِلَرْنتو ٌحَجْرَأَتت ئيفّسلا ٍتّدَحَأ ٌتْدَرَأ ام يل مَ
 اهِتَرْمَق يف ام نيب ْنَأ يل حبتأ اهطوبُهو ِةَئيفّسلا عافتزا ءانّنَأ يفو
 :ناكَاعَتُي َرَخألا ٌناَصْرُقلاَو زذناه دواد ْتْيَآَر .«ةدايقلا ةفرغ)

 .ةئيِفّسلا درع اظِحالُي ْمَل ُثْيَحِب ب جايهلاو لاعِفنالا َّنِم اناكو

 الأ يَنَصَأ يقّروَر عاق يف ُتْيَمَتْزاَ .ميظَع رَطَح يف يّنأ ُتْكَرْدأ

 .يرْمأ َفِشَكْنَي
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 َكِلَذ ّلاحف ٍرادحْنإلا ديد ّيِرْخَص يِطاَشلا َنِم ٍناكَم ىلإ َفَرَجْن
 ّقََتا امك ُحَجْرأَتَي يبراق كرت نأ الإ كِلْمأ نك مَ .كانُه يلوزث نود

 ٌشَطَع ينباصأ ْدَقو .ِطاَشلا نم ِةَيِلمَر ٍةَْفُب ىلإ ٌلِصأ ْنَأ يف الم

 ْنَأ ُتيََمَت .حلاملا ٍرْحَبلا ءام ُذاذَرو نيششلا ةرارخ هيف ةاز ديد

 ٌةلافيلا يِنِم ْتَرَدَب .ٍشْنُم ٍليلَظ ناكم يف َسِلْجَأو َِطاَشلا َلِْنَأ
 ىلَع الويئَبْسإلا ْتْيَأَر .يمومُه يان اًدَهْشَم ُتْيَأَرْف ِءارّولا ىلإ

 ٌةَروُشْنَم اهُتَعِرْشَأ ثّناك !ليملا ِفْضِن ىلَع ٌديزَت ال ينم ٍةَقاسَم

 يندَوارف .ٌةَروجُهَم ةئيفَس اهنأكو ءواجُنا لك يف ُحَجَْأتَت ثتاك اهّنِك
 .اهيَعَيِلْوَتْسَو اهل َدَعْضَآ نأ يف لَم

 ءاريخأ .ينَع اهُدِعْبيف ةَروشنَملا اهتَعِرْشَأ ُمَهْدَي ُءاوَهلا ناك اهْنِم

 قتلا كرك غم تاذهو ةارولا اذه ذقك :ةَصّرَقلا_ىنتاو

٠ 
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 َُئيِفّسلا ِتَحَفَدْناَ ًةيناث ُحيّرلا ِتَّبَم مث .اهَْلِإ ٌتْرَمَكو اهْنِم ٌتْبَرتْفاف
 يدْنِع ْدُعَي ملف .ةْنَقَرْغَأو يبراق ْتَمَّدَصو اًنجافُم اًعافدُنا جؤملا َعَم

 ىرأ نأ َنود ديِدَّش رَّذَحِب ةَئيَِّسلا ّقَْق ُتْيَشَم .ٍبَرَهْلِل ةَليسَو ْنِم

 .اقيَع َعمْسأْوأادعأ
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 هوامد تّبضخ دقو لوتقُم امهدحأ «نيناصرف تيأَر اًريخ هثاد قخكت ةق عل هع ايقزشأ نكات قاس ا

 هدو اًهيرج ناكف ءزذناخ دواد ناك نخكلا امأو :ةتيفكلا نشأ

 ٍءاوَدب تيتو ٍةَمَّطَحُملا ِةَرْمَقلا ىلإ ُتْلَرَ .اًكارك ٌقيطُب الو املأ
 .اًلاح َلَصْقَأ اهَدْعَب ُناَصْرَقلا ادّبف ءزذناهل ُهْمَدَق شِعْنُم
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 اما َوُه ْنِإ ةحارج َدّمَصُأ ْنَأو اًماعَط ِناصْرُقلِل َمدَقَأ ْنَأ َت دوس 56 تا و ملا أت 6

 .يِطاَشلا َنِم ٍنِمآ ٍناكَم ىلإ ةئيفّسلا ٌدوقأ فيك يَمّلَعُي ْنَأ لَ

 ىلإ ٌجاتْحَي َرُه .رَخآلا ىلإ اًجاتْحُم ِءِتْفَولا َكِلَذ يف ناك انالك
 اَدَبَأ قِنَأ ْمَل يّنأ َرْيَغ .هِتَرْبِحو ِهِيَقِرَْم ىلإ ُجاتْحَأ انأو «يتّيانع

 تلجأ ْنأ ينم َبَلَط .اهب يّلباقُي يلا ةركاملا ٍةَبيرَعلا هيماسِتاب
 طَقتلاَو َفَحَر ُتْلَرَتو ُهْنْكَرَت يّنأ ّنَظ امَّدْنِعو «َرْمَقلا َنِم اًكْيَش ُهَ

 .يل هني ام ىلَع اًيفاك اَيلَد َكِلَذ ناك .هِتَرْس يف اهاأّبَحو انيس

 ةئيفَّسلاِب ُلِصَأ املاح يدق هنأ كش الو ٌحّلَسُم ّنآلا زدئاه َّنِإ

 .يِطاَشلا ىلإ
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 ُمامتْهإلا ِينلَخَش ْدَقو .اًيْضُم ارم يِطاَّشلا ىلإ ٌلوصُولا ناك

 .ةقيقد ٌةبَقارُم قدئاغ ةبقارم ْنَع ةَملاس ةَئيِفّسلا ٍلاصُيِإب

 ٌتْحَمَل وأ اريرَص ُتْعَِس يأ امّيُر .رَطَح يف ين تيَسْخَأ

 حبش ينّيَع ٍفَرَطِب
 ُبِرَتْفَي زذناه ُثْيَكَرَق اَعِرْسُم تقلا ؛َُرَحَتي 0

 ٌتْبَحَسو ُهْنَع اَدَِتبُم ُتْمَقَدنإ .ًرَجْنَح ىننُيلا هِي يف َمَقَردَقو ينم
 ْمَلَك ناَلا ٌتْقَلطَأو يسّدَسُم ُتدَّدَسو تقتل .يِيَج ْنِم اَسّدَسُم

 ِترَمْهاَو .ةورابلا ربا ُءام َلَلَي دف .اًنْوَص ْمَمْسَأ ْمَلو اًضيِمَو أ
 .اًضْرَأ انالك انْعَقَوو ءاَنِجاَُم اًرازِتْما َيِطاَشلا ِتَمَّدَص ْذِإ ٌةئيِفّسلا

 ُتْسَلَج .ًةيراَسلا ُتْفَلَست ْدَق ُتْدُك ِهْيَمَدَق ىلَع زذناه فق ْنَأ لبَقو

 ّيَسّدَسُم َوْفَح ُتْدَعَأو ,نيح ىلإ ولو اًنيَمْطُم ةَيِراَسلا ىلْعَأ يف

 دقو ىطبب َةيِراَّسلا قلتي زدنام تارر تاج دورابب نْيتثالا

 .هنانشأ نري رجح َعَضَو
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 ةقفاسف ذذناه كس اير ىرخأ ةجوم تقلصت اذإلا : :هب ْتْحِص

 .هِرَجْنَحِب ينامَر ٍرّصَبلا حمل نه لَكَ يفو 0 «!ٌكَعامد

 ةّان نم ةئراَشلا ىلإ اًرمَسُم يسْفت ُتْدَجَوو اح مب ُتْرَعَف
 ينئرَتغا يلا ُةَمْدَّصلاو ٌيجافُملا ُمكألا يلَعَج دقو نك

 وقس ُطقْسَي زذناه ُتْيأَرو ِنْيَسَّدَسْلا الك ْنِم َرالا ُقِلْطَ
 ّيَنْبَع ٌتْضَمْغَأف اوُذلاو ِناِيََعلاِب ٌتْرَعَش .رْخَبلا ٍءام يف اًعيِرُم
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 َمْجَتْسا ًةَهْيَبُه يذلا َرَجْنَحلا ُتْعَرب اهَدْنِع .يتّوُق اهيف تع
 ءاَعِلاب َسْيَل َحُْجلا َّنأ ُتْدَجَو ءةّيِراَسلاب يدِعاس ىلغأ َرْمَس

 ٍتادامض ىلع ٍةَرْمَقلا ىف ٌتََعو .اًريِثَك امد ٌتْفَرَت ْدَق ٌتْنُك ىنِكَلَو
 هع م
 .يحزرج اهب تدُمض
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 ىلإ ُتْفَجَوتف طب ذَ للا ناك يتوق ُتْمَمْجتْسا امَدْنِع »ع
 ٍِتْقَولا َكِلَذ يف ِةّبْغَر ْنِم يل ْنُكَي ْمَلو .ءاملا يف اًضّوَحُم َيِطاَّشلا

 ىلَع يئالْيْسا ُمُهَلَعْجَي ْنَأ لمآ ٌتْنُكو .يئاقدضأ ىلإ ٍةَدوَعلا ُرْيَغ
 ِرَمَقلا ُءْوَص ينّدَعاس دقو .ْمُهاَيِإ يكن ىلَع ينتوحماسُي الويئَبْسإلا

 ٍءودُهيو ِرَدَحب ُتْيَشَم .ّيَِتَحلا ِلِزْنملا ىلإ يقيرط دج ْنَأ ىلَع
 َلُجَو َّنَأ ُتْنَتَظو .اًنْوَص عّمْسأ ْمَلف .جايّسلا ِقْوَف ْنِم ُتْيَلَدَتَو



 .ُتْلَتَدو ٌّيِبَقَحلا ٍلِزْنَملا ىلإ ُتْفَحَرَف .يب ْرْعْشَي مَ ةّبارُلا

 ُتْوَص َوُه مالّظلا يكس ,يف نري اًداح نر كفيَس ان

 كشك !حاوزألا ُهْنُكْسَت !حاوزألا ُهْنُكْسَت» :ُحُرْضَت تْنِلف ِءاَْْب

 ىلَعو .نصارَقلا يدأ َنْب ْتَْقَو ينآ تعرف '!حاوزألا
 ذم ةايخأا ازقب نيذلا ةصمخلا لاجتلاو قلبي َتَياَر ةلْخُم ءْوَض
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 اولي مك «ىلوألا َِلْهَوْلل «يل َردابّتو . يئاقدْضَأ ْنِم اي َر

 .َكِلَذَك َسْيَكَرمألا نأ ٌتْمِلَع ام َناعْرُس نِكَلو .اًعيمج

 ْمُهَربْحَأو ةَئِصارَقلا ىلإ يسشي ٌروتْكُدلا َبَمَد «يبايغ ِءاننَأ يفف
 ِثْحَبلا ةَرْكِف ْنَع ةقافرو َوُه ىَلَخَت ْدَق ءالويثبْسإلا ِءافتا َدْعَب ُهّن

 ام ٌلُكو ّيِبَعَحلا لِما ُمُهَمَلَسُي نأ ىلَع ْمُهَعَم َقَقَتاَو .رْنكلا ِنَع

 ىلإ ٍرورُملا ٌةيرُح هقافريو ُهَل َكِرُث اذإ ءزْثَكلا ةطير ىّتَحو هيف
 .ناك اذّكَمو .ةّباغلا

 يقافر ىَلَخَت َمِل ْمَهْفَأ مل .ينرّيحو ٌرمألا اذه يِنَجَعْرَأ ْدَقَو

 .ٍلاَتَق نود ٍرْثَكلا ِنَع
 مل ُهّنِككو .ةَئِصارَقلا مير ُلاَرَي ال رَّقْلَس نوج جنول ناك

 قب نأ اًحِضاو ناك .ِِدْهَع ٍقِباسك ِهِسْفَن ْنِم اَقْئاَو اًحِرَم ْنُكَي

 َّنَأو ءْتَفْعَص ذك ْمُهئَباَصَأ يلا رِئاسَكلا َدْعَب هدب ِةَئِصارَقلا

 اذإ ْمُهنَأ ركل كودو .هيف اًكوكْشَم اًرْمَأ ْتَحَبْصَأ ُهَل ْمُهَتَعاط

 ةيسؤلا ةلقأ نأ «كوظفبتف اديدج اميز مهل اولوية اورق

 تلوم اطإللا ةغامج ىلإ ماِمِضْنالا يف َوُه ٍصالَّخلا يف

 .ٍناطْبقلا َدْنِع ُهَ 9 تنم اذإ ةظيارقلا نم وشي نآَدَعَودَو

 د21 مرت هاو اس را ب امقلا 11
 .اّرس ِرْمَألا ءاقَب ىلَع ُدمَتْعَت تناك انجن .ِنْيْإلا ٌنْحَن
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 لزَْملا ىلإ يسفيل ٌروتْكُدلا هاج ءيلاَتلا ٍمَْيلا حابَص يف
 َعَم ينَدَجَو ّنيح ئجوف .ىحْزرَجلاو ىضزَملا دوعَيل يَِنَخلا
 َدَّمَضو ٌةَيوْدَأ ىطغأف ِهِلَمَعب ماقو .اًنْيَس لْقَي مَ ُهَنِكل ءَِئِصارَقلا

 ديِدَس زاجيإب ُهئْرَبْخَأف .ٍدارِفْلا ىلَع يَمّلَكُي نأ بَلَط َمُد .اًحارج

 قلعت ثا ماس الويثبسإلا نأ َعَس َنيحو .يعَم ىرج امي

 ْنَع ةايغلا َكِلَذَك .حايِتْنإلاَو ة ٍةَديِدَّشلا ِةَمْهَّدلا ٌتامالَع ِهِهْجَو

 ةدخأب نأ قفاوق .انْيَإ مامضنالا يف ِهيبْعَرو ةد :ةدَهَجْلا رقلِس ُةَماَعَر

 جرح ٍعْضَو يف اَنُك .ةئِصارَقلا نم ينامَح اذإ ِنَطّولا ىلإ انَعَم

 ُبيَِّطلا ينَحّفاص .اًدج ٌليِئَص ٍصالَّخلا يف َلَمألا نأ ادّبو «َياغْل

 .يذاقْنإ َرْمَأ ربدتيس ُهّنِإ لاقو
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 نوقوتي اًوَدَبَو َدَقَت ْلَق ءِتْفَّولا ٌكِلَذ يف ِةَئِصارَقلا ُرْبَص ناك

 رّقْلِس ٍدَلَح يف ُرودَي َناك اَلؤاسَت ّنِكَل .ٍزْنَكلا ِنَع اًنْحَب ٍقالِطْنإلِل

 ةقافرو ُبيَطلا ىلكت فيم يخف .ِْيَلَع اًيفاش اًباوَج ْذِجَي ْمَل

 م م ا

 لجن انك اهني .هكركُشب ِهِلاَجِر ةكتافن ىلعأ رَجَتَي ْمَل ُهْنِكل
* 

 ماد ياا ا َلْوَح



 ناطْبُلا ٍزْنَك ْنَع اَنْحَب انُقَلَطْلاو فراجّملاو سوؤُفلا انْلَمَح

 ُلوْخَي ري ناك .حالّسلاب َنوِجَدُم ْمُهو ٌلاجّرلا ٌقلطنإ .تنلف
 لح اًلبَح اوطبو اذل ءُْمَريسأ ثنكف انأ انآ .اًنبَسو نعد
 .هَعَم يناقْبَأو بئاسلا ٍلْبَحلا ٍِفَرَطب رَّقْلَس َكَسْنَأو ءيرْضَح

 .هي كي نأ مك ينإف يتمالَس ىلَع ظفاحُي نأ َدَعَو هنأ مْ
 ِريسْفَتو ٍزْنَكلا ةطيرخ ْنَع َنوَدَحَتي ْمِهقيرَط يف ٌةصارَقلا حادو
 .اهزومر

 لت يف ودم َرَْلا َّنأ زوما َكَْ ْنِ ُهئِصاَقلا مهم دقو
00 



 دلتا َكْلِب راجمأ ْنَم ًةيلاع ٌةَرَجَ ذو ءةَريزجلا لالي نم

 زوما َّدَشَأ ّناكو .ِرْثَكلا ٍناكَم ىلَع لد ٍتاراشإ ٌلِمْخَت

 ٍنييْعَت يف اهرْوَدو (ّيِوْظَعلا ٍلكيَملا ٍةَريرَج١ ىلإ ٌةَراشإلا اًماهْبإ

 اذه ُلوْحَي اًناكم ٍةَريزَجلا يف َنوفِرْعَي اونوكي ْمَل ذإ .ٍتاهاجّنإلا

 .ُهْنِم ٌبيِرَك ّوُه ام ْوَأ َمْسإِلا

 نأ رفلِسو انأ ْغِطَتْسَت ْمَلَف ٌةَسامَح َنيِئلَتْمُم ُلاجّرلا ناك

 ْنأ َرَكآو نيح نيب ّيَلَع لاك ُهّنِإ مّ .ْمِهِكّرَحَت عرس يف [ةتراجت

 .ٍروْخّصلا َنْيَب ُقَلْعَي ُهُراَكُع ناك انجدْنِع رقلم دعاسأ
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 ٍلُجَو َةَحْيَص انْعِمَس ٌنيح ٍليم ِفْضِي ةّقاسَم انْعَطَم ذَق اَنُك

 َدجَو ذك هلآ الع دْيَلإ لاجإلا فاس عوشأت:: ةَعامجلا ُمّدَقََي ناك

 دنع ادهم ًيوَظَع الكي لب ارثك نكي مَ َدَجَو ام ْنِكك .ٌرثكلا

 ْذَقَو .ٍبْعُرو ٍتْدَص يف َنورْظْنَي اجلا َفَقَو .ةَرَجَش عّذج

 َناكو .اًراَخَب ناك َلُجَرلا نأ ماظعلاب ةقلعملا قوحلا تلد



 تعب ميقتشُم ٍلْكَشِب ضْألا ىلَع اَدَمُم ٌيِوظعلا لكيلا
 ِسْأَرلا َقْوَق ٍناتَطوِسْبَملا ٍنادّيلا ِتدَكّناَو اًماجّنا ٍناقاسلا ِتّدَحَنا

 ٌةَباعد ِهِذَمه : حاص ّمث مك يوظَعلا َلَكيَهلا رَقْلِي َلَمَأَت .اًسِكاعُم اًماجّنا

 هده دقو .ْمُهلتق ْنَّمِم ٌدِحاو ُراَكَبلاَف !تنلف ِناطْبُقلا ِتاباعَد ْنِم

 «!ٍزْثَكلا ٍقيرَط ىلَع ماظهلا ُهاجّنا كي ب ٍضْرَألا ىلَع ُهَتّيِحَص

 نم سل ا وبا سر ترض

 (1َنآلا انتي كَّرحَتَي تنل

 قودنم ةَيغأ نآلا عقشأ ذأ ُبِحَأ الو 321 لاقو
 «.اهدُدَرُي ْنَ َدَوعَت يلا ًةَديحَولا ٌةيْعَألا تاك اهّنَأِل ءناصْرُفلا

 َرْيَغ .ريَسلا انغباتو ءثيدَحلا اذهل اًدَح رَفْلِس َّعَصَو
 ٍتْوَصِب ٍثّدَحّتلا ىلإ َكِلَد َدْعَب ءاولام ٌلاجّرلا َّنأ ٌتظَحال

 ا .َنيبراقَتُم ءاقّبلا ىلإو ضيف

 ٌلاجّرلا نأ ٌتْدَجَوَف (ُحيرَتسَت للا ىلغأ يف انْسَلَج .مهسيوفُت يف

 .تْنِلف ْنَع َنوُئّدَحَتَيَنولاَي ال اوناك

 (!تيَم يم هنأ ْمُكَّظَح ٍنْسُح نا :رّق رّقْلِس ْمُهَل لاقف



 ٌقيمَع ٌشِعار ٌتْوَص ٍةَبيرَقلا ٍراجْشألا ِنْيب ْنِم َمَقَترا هَْجَن
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 :ةَروِهْشَملا ةّينْغألا اًدّدَرُم

 حاورألا هتُكشت ثنأ ْناصْرُقلا َقودْنُص ختفتال

 حارزألا ةثكنك نيك ذاجزملاو وللا هلكنت
َحُياوحارو .مهنكامأ يف ْمُهّلُك ُةَئِصارَقلاََمَجَت

 ٍراجْهَأ يف َنوقَّد

 َلَوَأ لاك ُهَنِكل ءُشَترَي ناك ُهَسْفَت رقي .لوهُذو ٍبْعُر يف ةّياغلا

 :لياق رج ُهوف عمجتشا نع
 تف ِْاَمْوَي فَحأ مك !رْثكلا ىلع يِلْوَسَأل انه ىلإ ُتنج»



 (!ّتّيَمَوُهَو هِحَبَش يَّدَحَت يف در ْنَلو ءهِتايَح يف

 «ِلاَجّرلا ٍبولُق يف ِرْحّسلا ُلْغِف رَقْلَس نوج جنول ِفِتْوَمِل ناك
 ىلإ انْلَصَو ام َناعْرُس .ٌداجلا مِهِرْيَس ىلإ اوداعو ْمهِتاودَأ اولّوانَتف

 ْمُهدَوار يذلا ُلَمألا َناكو .راجشألا راس واخت ةَمم درج

 اهلك مُهَكواحَم ْمُهَيِِيل يفاك ناكملا َكِلَذ يف ٍزْنكلا ىلَع روما
 ٍهِزاَكُعِب ضْرَلا طبْخَيرَقْلِس حارو .َنيضيكار َِرَجَّشلا ىلإ اوعَُدْناف

 ْمَل ةيِدْحَو ٌةَمِثآ ٍتارَتِهَْتْيَع يف ُتْبَأَر .هلاجرب ٌقاحّللا الِواحُم
 .اًعيِمَج انتقل ِرْنَكلا ىلَع ُهَدي َعَصَوْوَلُهَّنَأ يف َكَّنلل الاجَم ْعَدَت



 ىلإ اولَصَو ام َناعْرس ْمُهَّنإف .اًليوط ٌةَئِضارَقلا ٍضْكْرَي ْمَل
 هه مد

 .اًروسُحَم ٍلّوْعِم ضب ةَريْغَص 2 ّة اًعَطِق اهرْعَف يف اْوَأَر 2

 ىلإ ةئِارَقلا رمق !ىّقتا د رثكل نأ رت يذ ٌلُكِلاَحِضاو َناكو
 رس ّسَحَأو .ْمِهِرفاظَأِ َضْرَألا َنوُشْبْنَي اوحارو ٍةَرْفُحلا ِبْلَق

 .ةئولُتقيو ِْيَلَع َنوُدَتْرَس ْمُهَّنَأ َكَرذَأو دب ٍقِدْحُملا ٍرَطَحلاِ

 «.جرح انّمِقوَم َّنِإ ءْمِج اي ْعَمْسإ» :الئاق ٍلاعِْئاِب سَمَه
 َكَرذأ ُهّنِل هيْيَع تيار دق ةيجاركلا ةَرْظَ ْتْيََرَم ِهْبلِإ ُتَْظَ
 هقافر ْنَع َلّوَحَتف .ّيلإ ٍةجاحب هنأ ءٍتْوَملا ٌرَطَح حاوي َوْهَو
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 ٍةَرْفُحلا َنِم َنيجراخ ُةَنِصارَقلا َمَقادَت ٍتاظَحَل َدْعَبو .ىرخأ َةّرَم 0 50007 0 00
 «ءةو هدم و ب معن ك2 20 هه
 .موجُلاب اَنوْؤُم ُهَدَي ْمُهُميِعَز َعَفَر َّمث .رّقلس َنوهجاوُي اوفَقَوو

 ِنْيَب ْنِم ْتَقَلطْنا ٌةَدحاو ٌةبْرَص ْمُهْنِم يأ َبِرْضَي نأ َلْبَق ْنِكَل

 ةئصارَقلا َنِم نانْثا طَقَسو «ُتالَث ٌتاصاصَر ةبيرقلا ٍراجشألا

 ِنْيَب ْنِم رو .ةابذألا امو ْدَتف َنورَحآلا ٌَمالَتلا اَمَأ .نْيتيَم

 ِذاقْنِإ يف ُلْضَلا امُهَل ناك ِنْيَدَللا نَج نيو ُبيَِّطلا ٍراجْمَألا

 .ٍةَظْحَل رِخآ يف انتايَح
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 ٍقلَق يف َنورِظَْنَي انًقافر ناك ْتْيَح ِهِفْهَك ىلإ نَج ْنِب انّداق

 رّقلسو انأ انْفَرَع ْدَثو !يئاقدضُأ ءاقلب ينَدَعْسَأ ّناك ام .ِةَمْهَلو

 روُكدلا َمَلْعأ ْنَج ْنب ناك ْدَقف .انيلِ انَريَح يذلا ٍلاَوُسلا باوَج

 ىلَع ري نأ ةَريزجلا َقْوَ ِةليوّطلا هيماقإ لالخ عاطتسا ُهّنَأ يسفيل
 َّرُسو .ِةدئاف ْنِم ِزْنَكلا ةطيِرَكِل ْدُعَي ملف .ِهِفْهَك ىلإ ُهَلَقتهّنَأو ِزْئَكلا

 ٍفَْك ىلإ اوأَجْلَيو ّيِبَشَحلا ٍلِْنَملا َنِم اوجّرْخَي ْنَأ يئاقيضأ
 ْمُهو َةَنِصارَقلا َبّفار ْدَق ْنَج ْنِب َّناكو .نيِصَحلا ِنِمآلا نَج ْنِب

 َوُه تاكو .ررْثكلا ِنَع اًنْحَب حابّصلا َكِلَد ٍلَِْملا َّنِم َنوِجُرْخَي
 ٍبولُك يف َبْعُلا اًنعاب ِناصْرفلا يع شعار ِتْوَصب َدّدَر يذلا



 ْدَكو .انّمومُم اًعيمَج انئَسْنأ «ةَعِئار َةَميِلَو ّلَِّللا َكْلَي يف انْمَك 1“

 اًمات ًءاَفِش َيِفْش دق ْنُكَي ْمَك هنأ َمْعُر ِةَميلَولا يف ُناطْبَلا انكراش

 ةئواهلا ِهِيَماسِتباي رَّقْلِي نوج جنول انَكَراش َكِلَذَك .هحارج ْنِم
 هتاقض نو تناك ىلا ةحملا يصخقو ةيدهقلا دئاف ضن

 الويئيسإلا ىلإ ٌرثكلا ُلْقْنَت ءيلاَتلا مولا حابص يف انْعَرَش
 رعت اكو .مابآ ةعضي كِل انه قرطتسا -راحنإلل انس يبو
 ماعّطلا نم انَءارَو انُكرتف يصار ُةَئالَث ِةَريزَجلا َقْوَف ُلاَي ال هنأ

 ةريزجلاب فك امقيَ ءايخأ ءاقبلا ىلع الو ُدِعاسُي ام ٍتاوَدألا
 .اهَعَم ْمُهلوحَتو ٌةئيِفَس



 ٍةَريِزَج ىلإ يرْهَظ ُْتْرَدَأ ّنيح حّرَملاب ٌرياغ ٌروعُش يتباتْنإ
 نور ينكي اه اهيل وكب نأ نود ةيقسلا اي ثرحيآ .رثكلا

 دوَرَتلِل طيحملا يف انقاص ءانيم ٍِلّوَأ يف انَْكَوَت اذ .ِةراَحَبلا

 ّدجَت ْنَأِب َءادَعس َيِطاَشلا ىلإ انْلَرتو ًءاسْملا انْيَقْلآَف .لاجّرلاب

 ةدمفلاو تطل ورانأ ندعو .مِحَدُْم جيه ٍناكم يف ًةيزاث انف

 َزَحَو رّقْلس َّنأ انَمَلعَأو ْنَج نب انكَباقف ءِرْجَملا ليف ةَئيفّسلا ىلإ

 ل ل

 .ٍنَطَولا ىلإ ٍلوصّؤلا يف الإ ّنآلا ُبَعرَت دْعَ ْمَلو .ُنِي ٌصّلَخَت

 انلوصُو َدْعَبو .ًةعينُم ٍنَطَولا ىلإ ٍةَدوَعلا ُهلْحِر تناك
 نخ ذب تبعت تاكو ةقيرط يف اذه لك ةاسو ةركلا اندسافت

 را وأ ُهََملَ ُهّنِكَل املا َنِم اًلِئاط اَعَلبَم

 ب ٍةَدلَبلا يف ٌةَعِضاوتُم ةَيطَو هَل ٌةدْمُلا َنّمأ

 ءائاهن اًجورخ يتايَح ْنِم َجَرَح دَقف رّقَلِس نوج جول اَمأ
 َتْوَص ُعَمْسَأَو يمالخأ يف هارأ ٍنيحو ٍنيح َنْيَب لازأ ال ينِكل

 !حاوزألا ُهَنُكْسَت !حاوزآلا ُةنُكَست١ :حُوْضَي ًداحلا ِهْئاَْغْبَب

 «!حاوزآلا ُهْنُكْسَت





 يف 55 3 لول ريااقاو مكس بكألا عئاورب ل ا

 6-0 نأ ٌدقَتْعَت انَنِ عاملا هباب نم كِلاخلا صّصقلا ملاع

 ةعئاذلا صحصقلا 0 ْنَع ٌةَكماش َة 1-2-6

 نو اا راسل باق قل تيبفللا

 دق يذلا ٍلْكَّشلاب « «علضت ّصصقلا هذ نأ يَا ىلع

 ا
 ًاهدارأ امك ِتاَيِصْخشلا ءانب نمو لمعلا اهيل موفي يتلا ة :

 .َنوفْلَوُملا

 َكِلَدَكو 0 ا

 اهمّدَعُت

 اكمل كبع نو «صتأل مالا نع قع وص: ءاطغإ

 يذلا فدهْلِل ةَمْدَخو 5 براتلا تادخألاو ةيعامتجالا عض ال

 ان ىلع .ٌيِمَلاعلا بدلا ىلإ ٍفْوعَتللٍقيرّطلا ُديِهْمَتَوُهو هيل ىمشت



 ِبلْصِب ةَرَسابم قلعت ال يل ءامشألا ليصافتت يف ضل

 كيا ال 00 ٌكِلذو «ثادخألا ريس 0 0 عضال

 يو ..ويوشتلا ٌةَديِدَش 1ك الف لعل 0
 اتْحُملا صّصقلا هذه ُرَككَأو .ةريثملا ٍتارَماغُملا ىلَع اهيلاغ

 2 لا وز ني يه «بابشلا ةوهنجم يضرأل اُلضأ تي

 1 انجاب قدا ْمُهَبُحو ةراااكل مارال

 0 و , «ةياسنإلا رعاشملا 0 ُلَواَنتت 5 ةرتاغقلا كغ بح

 .تايحضتتلاب ًاَبْعَي نأ نود ايّلُعلا هلُكُم قيقختل ناسْنإلا

 املوتلاب 6 تامّدقُعب اهُعيِمَج ةَلِسْلُسلا تك تقوزو

 ىلع ٍرْحَّسلا َنِم انك دفا ةقير كن عشري دوو اك

 ةّيخيراتلاو ةّيعامتجالا َتايِفْلَحلا ُرّوَصْتو « ءصّصِقلا ثادخأ



 00 نمرثكا نآلا ةّملاطلا بخ ةليدس ف
 نماّهبصاخلا نايل ابا طا . راّمعألا قلتم بسانت تاَكوضَوملا نم

 توري حاصلا ض اير ةحاّس - نانسي هنكححو


